
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO SINDSEGUR-RN. 
 

SINDSEGUR – SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES VIGILANTES EM 
EMPRESAS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA, MONITORADORES 
ELETRÔNICOS, AGENTE TÁTICO MÓVEL (ATM), VIGILÂNCIA ORGÂNICA, CURSO DE 
FORMAÇÃO DE VIGILANTES, VIGIAS E CINÓFILOS DO RIO GRANDE DO NORTE, CNPJ: 
14.008.958/0001-33, com sede na Av. Aeroporto Brigadeiro Eduardo Gomes, 29 – Emaús – 
CEP: 59149-390 - Parnamirim-RN e sub-sede na Rua Gonçalves Ledo, 787 - Cidade Alta – 
CEP: 59025-330 – Natal-RN vem através de seu Coordenador Geral PABLO HENRIQUE L. DE 
ARAÚJO, convocar a assembleia geral ordinária para discussão e aprovação de pauta de 
reivindicações, com vista a celebrar a CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2022 
com o SINDESP-RN, à realizar-se: 
- no dia 04/12/2020 às 15:00hs. Em primeira convocação com maioria absoluta dos 
sócios e, em segunda convocação às 19:00hs, com qualquer número de presentes, no no 
endereço da, sub-sede do Sindsegur/RN situado na Rua Gonçalves Ledo,787-Cidade Alta-
Natal-RN Informa que não foi possível conseguir imóvel em Parnamirim-RN que comportasse 
uma assembleia, motivo pelo qual será realizada em Natal-RN. 
- no dia 05/12/2020 às 7;00hs. Em primeira convocação com maioria absoluta dos sócios 
e, em segunda convocação às 11:00hs. Com qualquer número de presentes, no endereço 
da Pça Dom José Delgado - Caicó-RN. 
 - no dia 09/11/2020 às 15:00hs. Em primeira convocação com maioria absoluta dos 
sócios e, em segunda convocação às 19:00hs. Com qualquer número de presentes, no 
endereço da Pça. Da Redenção Dorian Jorge - Mossoró-RN;  
Será discutido e aprovado ainda: 
- a instalação do processo de negociação coletiva de trabalho pela via de auto composição e, 
se necessário, por intermédio da mediação da Superintendência Regional do Trabalho no RN 
e/ou Ministério Público do Trabalho e, caso não ocorra êxito no processo de negociação, 
autorizar a instauração de greve e, se necessário, do Dissídio Coletivo do Trabalho junto ao 
TRT da 21 Região; 
- fixar os percentuais e valores correspondentes às contribuições sindicais, mensalidades 
sindicais, taxas de custeio, contribuições confederativas, ou outras formas de custeio deste 
Sindicato que venha ser aprovado em assembleia; 
- aprovação da data-base da categoria como sendo em fevereiro; 
- decretar Assembleia Geral Permanente até o final do processo de celebração da Convenção 
Coletiva de Trabalho. 

 
Natal, 01 de dezembro de 2020 

 
 

                     ________________________________ 
     PABLO HENRIQUE L. DE ARAÚJO 

                         COORDENADOR GERAL 

 


